
Acelere o seu negócio: Inove!

Criatividade e inovação para 
Serviços Automotivos



INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
PARA AUMENTAR
O CRESCIMENTO 
DA SUA EMPRESA

Criatividade e inovação são essenciais para aumentar 
a competitividade em Serviços Automotivos. Lojas 
com layouts modernos, produtos cada vez mais 
diversos e o avanço do segmento dentro das redes 
sociais são exemplos de mudanças no comportamento 
do consumidor. É preciso estar atento, acompanhar 
tendências para alavancar e ter sustentabilidade no seu 
negócio. Para isso, conte com o Sebraetec!

Atuação: oficinas mecânicas, autopeças, lanternagem e 
funilaria.

SOLUÇÕES 
COM SUBSÍDIO 
DE 70% DO SEBRAE

Conte com o Sebraetec para criar diferencial 
competitivo e se destacar no mercado.







BENEFÍCIOS PARA 
SUA EMPRESA

• Aumento da eficiência.

• Inovação e melhoria na qualidade em produtos,

   processos, gestão, serviços e atendimento.

• Implantação de boas práticas de produção.

• Eliminação de desperdícios e redução de custos.

• Adequação às normas e regulamentos vigentes.

SOLUÇÕES PARA 
O SEGMENTO 

Boas Práticas de Qualidade de Serviços 
Automotivos

Objetivo: Implantar práticas de gestão da qualidade 
e procedimentos para atender requisitos técnicos, de 
acordo com normas técnicas brasileiras publicadas 
pela ABNT ou protocolos setoriais, a fim de preparar 
empresas (oficinas de reparação do setor automotivo) 
para certificação de seus serviços.

Entregas: Instrutoria Coletiva de 10h. Acompanhamento 
Online, 10h por Empresa e 4h de Acompanhamento 
Presencial por Empresa.

Preço: Até R$ 21.186,00 

+ Deslocamento + Diária.
Valor referente a 10 empresas.



Gestão de Resíduos Sólidos

Objetivo: Fornecer consultoria para a 
gestão empresarial dos resíduos sólidos: 
não geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, 
em conformidade com a Lei Federal 
nº 12.305/2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.

Entregas: Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos.

Preço: Até R$ 8.560,00/
Serviço de Consultoria







Design de Identidade Corporativa

Objetivo: Criar a marca, a qual reforçará o 
posicionamento da empresa no mercado e sua forma 
de aplicação em diversos meios de comunicação, 
transmitindo de forma coerente seus valores para seu 
público-alvo. Essa marca deve representar os elementos 
essenciais e visuais que compõem a empresa.

Entregas: Marca, Manual de Identidade Visual e Itens de 
Aplicação da Marca criados ou modelados.

Preço: Até R$ 3.210,00
/Marca 

Planejamento para Atuação 
em Mídias Sociais

Objetivo: Posicionar e reposicionar micro e pequenas 
empresas nas novas mídias (redes sociais), adequar o 
relacionamento da empresa com o seu público externo, 
publicar conteúdo especializado e direcionado para 
atender as demandas e monitorar os resultados das 
publicações através do sistema de análise presente nos 
canais de redes sociais.

Entregas: Planejamento das mídias; desenvolvimento 
de conteúdo inicial para publicação nas redes sociais; 
relatório dos resultados obtidos durante o projeto (por 
exemplo: quantos likes e comentários por post); layout 
dos canais criados.

Preço: Até R$ 3.210,00
/Serviço de Consultoria



Implantação de Código de Barras

Objetivo: Orientar a sua empresa em todo o processo 
para implantação de códigos de barras em embalagens 
principais e secundárias, possibilitando automação e 
controle dos processos de produção, vendas, gestão 
de estoques, controles de inventários, logística e 
transporte de produtos, atendimento a práticas 
comerciais vigentes, tendo como objetivo a redução 
de custos operacionais, confiabilidade de processos, 
aumento de competitividade e adequação ao mercado 
consumidor.

Entregas: Relatório Técnico, com exposição de todas 
as ações adotadas, ações propostas, recomendações 
e listagem dos produtos em que se implantou a 
codificação.

Preço: Até R$ 6.420,00
/Serviço de Consultoria

Entre em contato com o Sebrae mais 
próximo e contrate o Sebraetec ou ligue 

para 0800 570 0800.

Condições e valores sujeitos a alteração, válidos até 31/12/2017.
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